
Renstra Perubahan Kecamatan Taman Sari  Tahun 2018-2023

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN KECAMATAN TAMAN SARI

2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Kecamatan Taman Sari

Kecamatan Taman Sari dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah

Kota Pangkalpinang Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan

Susunan  Perangkat  Daerah  dan  berdasarkan  peraturan  walikota

pangkalpinang  Nomor  58  tahun  2016  tentang  kedudukan,  Susunan

Organisasi,  Tugas dan Fungsi  serta tata kerja Organisasi Perangkat

Daerah  (OPD)  kecamatan  dan  Kelurahan  dalam  wilayah  kota

pangkalpinang, Susunan Organisasi Kecamatan Taman Sari terdiri dari

:

1. Camat;
2. Sekretaris Camat;

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
b. Sub  Bagian  Perencanaan,  Evaluasi  dan  Pelaporan  (PEP)  dan

Keuangan;
3. Seksi Pemerintahan;
4. Seksi Pembangunan
5. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
6. Seksi Pelayanan Umum; 
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2.2 Uraian Tugas 

Tugas  Pokok  dan  Fungsi  satuan  Organisasi  Kecamatan  Taman  Sari

sebagaimana dimuat  dalam Peraturan Walikota  Pangkalpinang Nomor  58

Tahun 2016 Tentang Kedudukan,  Susunan Organisasi,  Tugas dan Fungsi

Serta  Tata  Kerja  Kecamatan  dan  Kelurahan  dalam  Wilayah  Kota

Pangkalpinang dapat dijelaskan sebagaimana berikut :

CAMAT

Camat  mempunyai  tugas  menyelenggarakan  Urusan

Pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan

masyarakat,  mengoordinasikan  upaya  penyelenggaraan

ketenteraman  dan  ketertiban  umum;  mengoordinasikan

penerapan  dan  penegakan  Peraturan  Daerah  dan  Peraturan

Walikota, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana

pelayanan  umum,  mengoordinasikan  penyelenggaraan  kegiatan

pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat  Daerah di  tingkat

kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan

kelurahan,  melaksanakan  Urusan  Pemerintahan  yang  menjadi

kewenangan  kota  yang  tidak  dilaksanakan  oleh  unit  kerja

Pemerintahan Kota yang ada di kecamatan; dan melaksanakan

tugas  lain  yang  diperintahkan  oleh  peraturan  perundang-

undangan;  serta  melaksanakan sebagian Urusan Pemerintahan

yang  menjadi  kewenangan  Pemerintah  Kota  yang  dilimpahkan

kepada camat.

Dalam melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) pasal

ini, Camat mempunyai fungsi :
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a. mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam

perencanaan  pembangunan  lingkup  Kecamatan  dalam

forum  musyawarah  perencanaan  pembangunan  di

Kelurahan dan Kecamatan;

b. melakukan  pembinaan,  pengawasan  dan  evaluasi

terhadap keseluruhan unit kerja baik pemerintah maupun

swasta  yang  mempunyai  program  kerja  dan  kegiatan

pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja Kecamatan;

c. melakukan koordinasi dengan Kepolisian Negara Republik

Indonesia dan/atau Tentara Nasional  Indonesia, pemuka

agama serta  tokoh  masyarakat  yang berada  di  wilayah

kerja  Kecamatan  mengenai  program  dan  kegiatan

penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di

wilayah Kecamatan;

d. melakukan  koordinasi  dengan  perangkat  daerah  yang

tugas  dan  fungsinya  di  bidang  penerapan  Peraturan

Daerah dan Peraturan Walikota;

e. melakukan  koordinasi  dengan  perangkat  daerah  yang

tugas  dan  fungsinya  di  bidang  penegakan  peraturan

perundang-undangan  dan/atau  Kepolisian  Negara

Republik Indonesia;

f. melakukan koordinasi dengan perangkat daerah dan/atau

instansi  vertikal  yang  tugas  dan  fungsinya  di  bidang

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum;
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g. melakukan  koordinasi  dengan  pihak  swasta  dalam

mengoordinasikan  pemeliharaan  prasarana  dan  fasilitas

pelayanan umum;

h. melakukan koordinasi dan sinkronisasi dengan perangkat

daerah dan instansi  vertikal  di  bidang penyelenggaraan

kegiatan pemerintahan;

i. melakukan  perencanaan,  pembinaan,  pengawasan  dan

evaluasi  penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  dan

pelayanan masyarakat di tingkat Kecamatan;

j. melakukan  bimbingan,  fasilitasi,  konsultasi  dan

pembinaan  serta  pengawasan  tertib  administrasi

pemerintahan Kelurahan;

k. melakukan  pembinaan,  pengawasan  dan  evaluasi

terhadap  Lurah  beserta  perangkat  kelurahan  atas

penyelenggaraan  pemerintahan  Kelurahan  di  tingkat

Kecamatan;

l. melakukan  percepatan  pencapaian  standar  pelayanan

minimal di wilayahnya;

m.pelaksanaan  pelaporan  kegiatan  lingkup  kecamatan

kepada  Walikota  yang  meliputi  :  pelayanan  kepada

masyarakat,  pemberdayaan  masyarakat,  pembinaan

ketenteraman  dan  ketertiban  umum,  pelaksanaan

penerapan  dan  penegakan  peraturan  perundang-

undangan, pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan

fasilitas  pelayanan  umum,  penyelenggaraan  kegiatan

pemerintahan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan
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penyelenggaraan  pemerintahan  Kelurahan  di  wilayah

Kecamatan.

n. pelaksanaan  kewenangan  pemerintahan  yang

dilimpahkan  oleh  Walikota  untuk  menangani  sebagian

urusan  Pemerintah  Kota  yang  meliputi  perizinan,

rekomendasi,  koordinasi,  pembinaan,  pengawasan,

fasilitasi, penetapan, penyelenggaraan dan kewenangan.

SEKRETARI  S   CAMAT

(1)  : Sekretaris  Kecamatan  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal 13 Nomor  (3) huruf a  berkedudukan di bawah dan

bertanggung  jawab  kepada  Camat  serta  mempunyai

tugas  melaksanakan  koordinasi  pelaksanaan  tugas  dan

pemberian  pelayanan  administratif  serta  fungsional

kepada seluruh unit organisasi di lingkungan kecamatan. 

(2) : Sebagaimana  dimaksud  pada  Nomor  (1),  Sekretaris

Kecamatan mempunyai   fungsi :

a. pelaksanaan koordinasi Kecamatan;

b. penyusunan  rencana  program  dan  anggaran

kecamatan;

c. penyelenggaraan  urusan  ketatausahaan,

perencanaan,  rumah  tangga,  kepegawaian,  hukum

dan  organisasi  serta  hubungan  masyarakat  lingkup

kecamatan;

d. penyelenggaraan urusan keuangan, perbendaharaan,

akuntansi,verifikasi, ganti rugi, tindak lanjut LHP dan

pengelolaan sarana kecamatan;
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e. Pelaksanaan  ketatalaksanaan,  kearsipan,

dokumentasi, dan perpustakaan;

f. pelaksanaan  koordinasi,  pembinaan,  perencanaan,

pengendalian,  evaluasi  dan  pelaporan  pelaksanaan

kegiatan unit kerja;

g. pelaksanaan  fasilitasi  dan  pengoordinasian  kegiatan

Kecamatan  dengan  Instansi  terkait  dalam

pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;

h. pelaksanaan  monitoring,  evaluasi,  pelaporan  dan

pengendalian  administratif  kegiatan  Kesekretariatan

dan Kecamatan;

i. pengkoordinasin,  pengkonsolidasian,  pengumpulan

bahan  informasi  dan  pengelolaan  bahan  informasi

daerah wilayah kecamatan; dan

j. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(3) : Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  dan  fungsi

sebagaimana dimaksud pada Nomor (1) dan Nomor (2),

Sekretaris  Kecamatan  membawahi  2  (dua)  Sub  Bagian

meliputi: 

a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; 

b. Sub  Bagian  Perencanaan,  Evaluasi,  Pelaporan  dan

Keuangan.

SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN

(1) :   Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian  sebagaimana

dimaksud dalam pasal 14 Nomor (3) huruf b dipimpin oleh

seorang  Kepala  Sub  Bagian  Umum  dan  Kepegawaian

yang bertanggung jawab kepada Sekretaris Kecamatan. 
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(2)  :  Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai

tugas  melakukan  pemberian  dukungan  administrasi

ketatausahaan,  kerumahtanggaan,  kepegawaian,  arsip

dan dokumentasi serta pelayanan informasi kecamatan. 

         (3) : Dalam  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana

dimaksud pada Nomor (2), Kepala Sub Bagian Umum dan

Kepegawaian mempunyai         fungsi : 

a. penyusunan rencana penyusunan rencana pengelolaan

administrasi umum dan kepegawaian Kecamatan;

b. pelaksanaan  pengelolaan  administrasi  umum  yang

meliputi pengelolaan naskah dinas, penataan kearsipan

dan perpustakaan, penyelenggaraan 

c. ksanaan  administrasi  kepegawaian  yang  meliputi

perencanaan  dan  penkerumahtanggaan  dan

pengelolaan perlengkapan Kecamatan;

d. pelagelolaan administrasi kepegawaian yaitu kenaikan

gaji  berkala,  cuti,  disiplin,  pengembangan,  diklat  dan

kesejahteraan pegawai;

e. pengelolaan dan pemeliharaan barang milik/kekayaan

daerah lingkup Kecamatan;

f. penyusunan dan penyiapan rencana kebutuhan sarana

dan  prasarana  perlengkapan  kantor  Kecamatan  dan

koordinasi  serta  fasilitasi  rencana  kebutuhan  kantor

kelurahan;
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g. pelaksanaan koordinasi pelayanan administrasi  umum

dan  kepegawaian  dengan  unit  kerja  di  lingkungan

Kecamatan;

h. Pengelolaan  jaringan  komunikasi  dan  informasi

Sekretariat  Kecamatan;  penyimpanan,

pendokumentasian,  penyedian  dan  pemberian

pelayanan  informasi  kepada  public;  pelaksanaan

verifikasi  bahan  informasi  public;  pengujian

konsekuensi  atas  informasi  yang  dikecualikan;

pemuktahiran informasi dan dokumentasi untuk diakses

oleh  masyarakat;  penyampaian  informasi  dan

dokumentasi kepada Pejabat Pengelola Informasi dan

Dokumentasi secara berkala; dan

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Kecamatan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Kepala sub Bagian Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan (PEP) dan

Keuangan

Kepala  sub  Bagian  Perencanaan,  Evaluasi,  Pelaporan  dan

Keuangan mempunyai tugas melakukan administrasi keuangan,

administrasi  pengelolaan  barang  milik/kekayaan  daerah  serta

perencanaan, evaluasi dan pelaporan di lingkungan Kecamatan. 

Dalam  melaksanakan  tugas  pokok,  Kepala  Sub  Bagian

Perencanaan, Evaluasi, Pelaporan dan Keuangan mempunyai

fungsi : 

a.  penyusunan  bahan  perencanaan  program  dan  kegiatan

(Renstra,  Renja,  dan  Perjanjian  Kinerja,  Rencana  Umum

Penganggaran, RKA/DPA Kesekretariatan) Kecamatan; 
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b.  penyusunan  bahan  evaluasi  pelaksanaan  program  dan

kegiatan (Laporan Evaluasi Renja dan Renstra Kecamatan; 

c. penyusunan laporan akhir pelaksanaan program dan kegiatan

(LAKIP, LPPD, LKPJ) kecamatan; 

d. pelaksanaan pengelolaan administrasi Keuangan kecamatan

yang meliputi  analisis keuangan, perbendaharaan, verifikasi,

akuntansi,  monitoring  evaluasi  anggaran,  dan  pelaporan

keuangan semester dan akhir tahun kecamatan; 

e. pelaksanaan administrasi pengelolaan barang milik/kekayaan

daerah kecamatan; 

f. pengoordinasian  pelaporan  lingkup  kegiatan  pengelolaan

program kerja dan Administrasi Keuangan Kecamatan; 

g.  pelaksanaan  tugas  kedinasan  lain  sesuai  dengan  bidang

tugas dan fungsinya. 

SEKSI TATA PEMERINTAHAN

(1) : Seksi Tata Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam

pasal 13 Nomor (3) huruf c dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi  Tata  Pemerintahan  yang  bertanggung  jawab

kepada Camat.

(2) : Kepala Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada

Nomor (1) melaksanakan sebagian tugas tugas Camat di

bidang Tata Pemerintahan.

(3) : untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada

Nomor  (2),  Kepala Seksi  Tata  Pemerintahanmempunyai

fungsi :

a. pengumpulan  data  dan  bahan  lingkup  Tata

Pemerintahan, Ketentraman dan Ketertiban Umum;
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b. pengoordinasian  penyusunan  profil  Kelurahan  dan

Kecamatan;

c. pelaksanaan  fasilitasi  urusan  pemerintahan  yang

meliputi  pembinaan  Rukun  Warga  (RW)  dan  Rukun

Tetangga  (RT),  pelayanan  administrasi  pertanahan,

pembinaan  administrasi  pemerintahan  Kelurahan,

administrasi  kependudukan,  pelaksanaan  fasilitasi

penyelenggaraan  pemilihan  umum  sesuai  ketentuan

peraturan perundang-undangan yang berlaku; fasilitasi

pengamanan  terhadap  pelaksanaan  perda  dan

peraturan walikota, fasilitasi kerjasama antar Kelurahan

dan  koordinasi  dengan  Kepolisian,  Tentara  Nasional

Indonesia,  pemuka  agama  dalam  penyelesaian

perselisihan  antar  Kelurahan,  pembinaan  potensi

perlindungan  masyarakat  dan  pembinaan  kerukunan

hidup  antar  umat  beragama,  fasilitasi  pemberdayaan

masyarakat  dalam  pencegahan  dan  penanggulangan

bencana  dan  pelaksanaan  upaya  preventif  dalam

penanggulangan  penyakit  masyarakat,  Pelaksanaan

upaya pengamanan atas aset-aset pemerintah kota di

wilayah Kecamatan;

d. penyusunan  bahan  koordinasi  penyelenggaraan

kegiatan  pemerintahan  di  tingkat  Kecamatan  meliputi

bahan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah

dan  instansi  vertikal  di  bidang  penyelenggaraan

kegiatan  pemerintahan,  bahan  koordinasi  dan

sinkronisasi perencanaan dengan organisasi perangkat

daerah dan instansi vertikal di bidang penyelenggaraan
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kegiatan  pemerintahan,  bahan  evaluasi

penyelenggaraan  kegiatan  pemerintahan  di  tingkat

Kecamatan  kepada  Walikota,  bahan  pembinaan  dan

pengawasan  tertib  administrasi  pemerintahan

Kelurahan,  bahan bimbingan,  supervisi,  fasilitasi,  dan

konsultasi pelaksanaan administrasi Kelurahan, bahan

pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  Lurah,  bahan

pembinaan  dan  pengawasan  terhadap  perangkat

Kelurahan,  bahan  evaluasi  penyelenggaraan

pemerintahan Kelurahan di tingkat Kecamatan, bahan

pelaporan  pelaksanaan  pembinaan  dan  pengawasan

penyelenggaraan  pemerintahan  Kelurahan  di  tingkat

Kecamatan kepada Walikota;

e. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup Tata Pemerintahan.

SEKSI PELAYANAN UMUM

(1) :   Seksi  Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 13 Nomor (3) huruf d dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi Pelayanan Umum yang bertanggung jawab kepada

Camat.
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   (2) : Kepala Seksi Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud

pada  ayat  (1)  melaksanakan  sebagian  tugas  Camat  di

bidang Pelayanan Umum.

(3) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada  Nomor  (2),  Seksi  Pelayanan  Umum  mempunyai

fungsi: 

a. pengumpulan  data  dan  bahan  lingkup  Pelayanan

Umum;

b. pelayanan data dan informasi Kecamatan;

c. Pengoordinasian  dan  penyiapan  penyelenggaraan

pelayanan  kepada  masyarakat  di  lingkup  kecamatan

dan  kelurahan  di  wilayahnya,  meliputi  standar

pelayanan,  survei  kepuasan  masyarakat,

pengembangan inovasi pelayanan publik;

d. Pengoordinasian,  pembinaan,  pengawasan,  evaluasi

dan  pelaporan  Penyelenggaraan  pelayanan  kepada

masyarakat  serta  percepatan  pencapaian  standar

pelayanan minimal di wilayahnya;

e. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya;

f. pelaporan pelaksanaan lingkup Pelayanan Umum.

SEKSI PEMBANGUNAN

(1) : Seksi  Pembagunan  sebagaimana  dimaksud  dalam

Pasal   13 Nomor (3)  huruf e dipimpin oleh seorang

Kepala  Seksi  Pembangunan  yang  bertanggung

jawab kepada Camat.
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(2) :Kepala Seksi Pembagunan sebagaimana dimaksud

pada  Nomor  (1)  melaksanakan  sebagian  tugas

Camat di bidang Pembangunan.

(3) :Untuk  melaksanakan  tugas  pokok  sebagaimana

dimaksud  pada  Nomor  (2),  Seksi  Pembangunan

mempunyai fungsi : 

a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pembangunan;

b. pelaksanaan urusan pembangunan tingkat Kecamatan

meliputi  pemeliharaan  sarana  dan  prasarana  fisik

kantor  Kecamatan  dan  Kelurahan,  fasilitasi  lembaga

pemberdayaan  masyarakat  dalam  pembangunan

masyarakat  Kecamatan  dan  Kelurahan,  inventarisasi

potensi  ekonomi  masyarakat  dan  pembangunan,

pembinaan  pelayanan  kebersihan,  keindahan,

pertamanan  dan  sanitasi  lingkup  kecamatan  dan

kelurahan  di  wilayahnya,  pembantuan  pelaksanaan

intensifikasi  dan  ekstensifikasi  pajak  bumi  dan

bangunan  serta  pajak-pajak  lainnya  di  wilayah

Kecamatan;

c. mendorong  partisipasi  masyarakat  untuk  ikut  serta

dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan

dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan

di wilayah Kecamatan;

d. penyusunan  bahan  koordinasi  penyelenggaraan

kegiatan pembangunan di tingkat Kecamatan meliputi

bahan  koordinasi  dengan  perangkat  daerah  dan/atau

instansi  vertikal  yang  tugas  dan  fungsinya  di  bidang

pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum,
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bahan  koordinasi  dengan  pihak  swasta  dalam

pelaksanaan  pemeliharaan  prasarana  dan  fasilitas

pelayanan  umum,  bahan  pelaporan  pelaksanaan

pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasilitas

pelayanan  umum  di  wilayah  Kecamatan  kepada

Walikota;

e. pelaksanaan  tugas  lain  yang  diberikan  oleh  Camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan

f. pelaporan pelaksanaan lingkup pembangunan.

SEKSI KESRA DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

(1) : Seksi Pemberdayaan Masyarakat ebagaimana dimaksud

dalam Pasal 13 Nomor (3) huruf e, dipimpin oleh seorang

Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  yang

bertanggung jawab kepada Camat.

 (2) : Kepala  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat  sebagaimana

dimaksud  Nomor  (1)  melaksanakan  sebagian  tugas

Camat di bidang Pemberdayaan Masyarakat.
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(3) : Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud

pada  Nomor  (2),  Seksi  Pemberdayaan  Masyarakat

mempunyai fungsi : 

a. pengumpulan data dan bahan lingkup Pemberdayaan

Masyarakat;

b. pelaksanaan  fasilitasi  dan  pengoordinasian  kegiatan

bidang  kesehatan,  kemasyarakatan,  Penyandang

Masalah  Kesejahteraan  Sosial  (PMKS),  koordinasi

Jaringan  Pengaman  dan  Kesejahteraan  Sosial  (JPS)

dengan Instansi terkait, pembinaan bidang keagamaan,

ketahanan  keluarga,  partisipasi  dan  pemberdayaan

perempuan  serta  generasi  muda  dan  fasilitasi

pembinaan  bidang  koperasi,  usaha  kecil  dan

menengah,  fasilitasi  dan  pengkoordinasian  kegiatan

ekonomi  dan  ketahanan  pangan  dengan  Instansi

terkait;

c. pemberdayaan  lembaga-lembaga  kemasyarakatan/

swasta  dan  tokoh  masyarakat  yang  ada  di  wilayah

Kecamatan  untuk  mengembangkan  partisipasi  dan

swadaya  gotong-royong  masyarakat  dalam

pembangunan;

d. Pengoordinasian,  pembinaan,  pengawasan,  evaluasi

dan  pelaporan  Penyelenggaraan  kegiatan

pemberdayaan masyarakat wilayahnya;

e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Camat

sesuai dengan tugas dan fungsinya;
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f. Pelaporan  pelaksanaan  lingkup  Pemberdayaan

Masyarakat

2.3 Sumber Daya Kecamatan Taman Sari

Pegawai  dilingkungan  kecamatan  taman  sari  sampai  dengan

tahun 2020 sebanyak 65 orang, terdiri dari 43 PNS ( 24 laki-laki dan 19

perempuan) dan 22 Non PNS ( 10 laki-laki dan 12 perempuan). Dilihat

dari pendidikannya, terlihat jumlah pegawai paling banyak berpendidikan

SMA sejumlah  15 orang,  dan  berpendidikan  SI  sejumlah  11 orang.

Jumlah  pegawai  berdasarkan  status  kepegawaian  tahun  2021 dapat

dilihat pada Tabel 2.1. sebagai berikut:

Tabel 2.3.1
Jumlah Pegawai Berdasarkan Tingkat Pendidikan 

di Kecamatan Taman Sari Tahun 2021

N
o

Tingkat
Pendidikan

PNS Non PNS L P

L P L P

1
SMP 
Sederajat

- -
- - - -

2
SMA 
Sederajat

10 6
10 9 20 15

3 D3 - 5 - - - 5
4 S1 11 7 1 4 12 11
5 S2 2 1 - - 2 1
6 S3 - - - - - -

Dilihat dari  golongannya, pegawai PNS paling banyak dari

golongan  III  yaitu  sejumlah  34  orang  pada  tahun  2021,  seperti

terlihat pada Tabel 2.2 berikut ini.

Tabel 2.3.2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan 

di Kecamatan Taman Sari Tahun 2018
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N
o

Golongan L
P

Jumlah

1 Golongan II 5 2 7
2 Golongan III 18 16 34
3 Golongan IV 1 - 1

Sarana dan prasarana yang dimiliki Kecamatan Taman Sari pada tahun 2021 meliputi

dengan perincian sebagai berikut:

Tabel 2.3.3
Jumlah Sarana dan Prasarana Berdasarkan Kondisi 

Di Kecamatan Taman Sari Tahun 2021

No Aset / Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

1. Mobil minibus 2 Baik

2. Motor 8 Baik

3. Lemari Besi 17 Baik

4. Filling besi 3 Baik

5. Brand kas 2 Baik

6. Lemari kaca 5 Baik

7. Meja Rapat 2 Baik

8. Meja Reseption 1 Baik

9. Kursi Rapat 146 Baik

10. Kursi Tamu 2 Baik

11. Kursi Putar 11 Baik

12. Meja Komputer 2 Baik

13. AC Unit 11 Baik

14. Kipas Angin 6 Baik
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No Aset / Sarana dan Prasarana Jumlah Kondisi 

15. Televisi 4 Baik

16. Sound System 1 Baik

17. P.C Unit/Komputer 16 Baik

18. Laptop 10 Baik

19. Note book 3 Baik

20. Printer 19 Baik

2.4  Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah 

Kinerja  pelayanan  kecamatan  dapat  diukur  dari  ketercapaian  misi,

tujuan  dan  sasaran  yang  telah  ditetapkannya.  Seiring  dengan  misi  yang

dimiliki  oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Kecamatan Taman Sari,

terdapat  beberapa  faktor  kunci  keberhasilan  yang  turut  mendukung

pencapaian misi tersebut meliputi :

1.Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

2.Persentase Waktu Pelayanan Administrasi Tepat Waktu
3.Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang aktif
4.Persentase Keluhan Masyarakat yang ditindaklanjuti

Kinerja Kecamatan Taman Sari kurun waktu 2013-2018 adalah sebagai berikut.

Berdasarkan  table  2.4  Pencapaian  Kinerja  Pelayanan  Perangkat  Daerah,  dapat

diketahui  bahwa indikator  yang terealisasi  capaiannya masih  rendah  dibandingkan

target, yaitu faktor yang mempengaruhi belum berhasilnya kinerja antara lain :

1. Sarana dan Prasaran yang belum memadai
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2. Belum optimalnya kualitas dan profesinal kerja aparatur kecamatan dan kelurahan

3. Masih  rendahnya  partisipasi  masyarakat  dalam  kegiatan  pemerintahan,

pembangunan dan kemasyarakatan

4. Minimnya jumlah lembaga yang aktif

Tabel 2.4 (Ada dilampiran)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kota Pangkalpinang

No

Indikator Kinerja
Sesuai Tugas dan
Fungsi Perangkat

Daerah

Target IKK
Target

Indikator
Lainnya

Target Renstra Perangkat
Daerah Tahun ke-

Realisasi Renstra Perangkat Daerah
Tahun ke-

Rasio Capaian Pada Tahun ke-

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018

1.
2.
3.
=4.

Berdasarkan tabel  2.4  diatas,  dapat  diketahui  bahwa  realisasi  anggaran dapat

dikatakan  baik  atau  kurang  baik.  Faktor-faktor  yang  mempengaruhi  kinerja

pengelolaan pendanaan pelayanan Kecamatan Taman Sari yaitu:

1. Kualitas SDM yang belum sesuai dengan kebutuhan saat ini.

2. Sarana dan Prasarana yang belum memadai

3. Kurangnya pengetahuan yang dimiliki ASN yang ada

Anggaran dan Realisasi Pendanaan OPD Kecamatan Taman Sari
Kota Pangkalpinang 2.5

Program
Anggaran Pada Tahun ke

Realisasi Anggaran Pada
Tahun ke

Persentase Realisasi Anggaran Pada
Tahun ke

Rata-
Rata

Pertum
buhan
Anggar

an

Rata-
Rata
Pertu
mbuh

an
Realis

asi
Angga

ran

2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018 2014 2015 2016 2017 2018
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2.5 Tantangan  dan  Peluang  Pengembangan  Pelayanan  Kecamatan

Taman Sari 

Kecamatan Taman Sari dalam menjalankan tugas dan fungsinya tentunya

tidak  terepas  dari  berbagai  permasalahan  yang  dihadapi  baik  internal

maupun eksternal, akan tetapi permasalah-permasalahan yang dihadapi

tersebut  harus dipandang sebagai  suatu tantangan dan peluang dalam

rangka meningkatkan dan mengembangkan pelayanan Kecamata Taman

Sari Kota Pangkalpinang.
Berdasarkan analisis terhadap permasalahan  internal maupun eksternal,

dalam  hal  ini  dengan  menggunakan  metode  Analisis  SWOT.  Dalam

Analisis  SWOT  Lingkungan  Internal  meliputi  Strength  (Kekuatan)  dan

Weaknesses  (Kelematah).  Sedangkan  lingkungan  Eksternal  meliputi

Oppurtunity (Peluang) dan Threaths (Ancaman). Adapun masing-masing

kondisi lingkungan internal dan eksternal antara lain sebagai berikut:

2.5.1 Kekuatan (Strength)
Kekuatan atau strength adalah poin internal dan poin positif. Berikut

adalah kekuatan yang ada di Kecamatan Taman Sari :
1. Letak stategis karena terletak di pusat kota
2. Terciptanya hubungan antara masyarakat 

2.5.2 Kelemahan (Weaknesses)
Kelemahan adalah faktor negative yang mengurangi kekuatan atau

kelebihan. Ini adalah hal-hal yang perlu ditingkatkan agar menjadi
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lebih kompetitif.  Berikut ini  adalah kelemahan Kecmaatan Taman

Sari :

1. Masih kurangnya infrastruktur atau sarana dan prasaranan yang
memadai  sehingga  pelaksanaan  program  kegiatan  terasa
terhambat dalam progresnya.

2. Terbatasnya SDM Kecamatan

2.5.3 Tantangan atau Ancaman (Threaths)
Tantangan  adalah  situasi  yang  merupakan  ancaman  bagi

organisasi  yang dating dari  luar organisasi  (eksternal)  dan dapat

mengancam  eksistensi  organisasi  dimasa  depan.  Tantangan

Pengembangan Pelayanan Kecamatan Taman Sari sebagai berikut:

1. Proaktifnya  masyarakat  terhadap  tuntutan  pembangunan
daerah  yang  menuntut  perencanaan  yang  berkualitas  masih
lemah.

2. Masih  rendahnya  tingkat  kepuasan  masyarakat  terhadap
pelayanan

3. Masih tingginya tingkat pengaduan masyarakat.

2.5.4 Peluang (Opportunity)
Peluang adalah situasi atau kondidi yang merupakan peluang dari

luar organisasi (Eksternal) dan memberikan peluang berkembang

bagi  organisasi  dimasa  depan.  Peluang  dalam  pengembangan

pelayanan Kecamatan Taman Sari sebagai berikut :

1. Perubahan para digma sistem pemerintahan demokratis dapat
meningkatkan peran Kecamatan  Taman  Sari dalam
perencanaan pembangunan dan mendorong peningkatan
partisipasi masyarakat dalam  proses  perencanaan
pembangunan daerah.

2. Dukungan struktur  stakeholder  yang  terkait dengan
perencanaan daerah cukup tinggi, 

3. Mudahnya mengakses informasi  yang  lebih cepat,  tepat,
sehingga mudah dalam meningkatkan profesionalisme. Sejalan
dengan kemajuan jaman,  media  informasi  juga  dapat
dimanfaatkan untuk memperkenalkan potensi dari Kecamatan
Taman Sari.
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